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В статье на основе материалов из 
Государственного архива Витебской обла-
сти изучена роль латышского населения в 
создании промышленных и сельскохозяй-
ственных артелей в 1920-е гг. В данном 
процессе выделено два основных этапа. В 
начале 1920-х гг. создание кооперативных 
объединений шло достаточно интенсивно. 
Все артели, в организации которых прини-
мали участие латыши, специализировались 
на производсте молочной продукции. Их 
состав мог быть как исключительно ла-
тышским, так и многонациональным, в од-
ном населённом пункте могло функциони-
ровать несколько артелей, другие же объ-
единяли жителей ряда соседних деревень. 
С середины 1920-х гг. процесс организации 
артелей замедлился, но вместе с тем рас-
ширился спектр направлений их деятель-
ности. Среди членов зарегистрированных 
артелей были представители различных 
национальностей, а территориально они 
охватывали, как правило, несколько насе-
лённых пунктов. 

Ключевые слова: артель, кооперация, 
производство. 

On the basis of materials from the State 

Archives of Viciebsk region studied of the 

Latvian population in the creation of indus-

trial and agricultural cooperatives in the 

1920th. is studied in article. In this process, 

two main stages allocated. At the beginning 

of the 1920th creation of cooperative societies 

went quite intensively. All Artels, the organ-

ization which was attended by Latvians, spe-

cialized in manufacture dairy products. Their 

composition can be both exclusively Latvian 

and multinational, in a populated area could 

function a few cooperatives, while others 

combined number of inhabitants of neighbor-

ing villages. Since the middle 1920th. the pro-

cess of organizing cooperatives has slowed 

down, but at the same time expanded the 

range of directions of their activities. Among 

the members of registered cooperatives were 

representatives of different nationalities, and 

geographically they cover, as a rule, several 

settlements. 

Keywords: artel, cooperation, produc-

tion. 

 
 

Паводле дадзеных перапісу насельніцтва 1926 г., у Віцебскім рэгіёне 

найбольшая канцэнтрацыя латышскага насельніцтва назіралася на тэрыто-

рыі такіх раёнаў, як Лёзненскі і Высачанскі (у 1931 г. ён быў далучаны да 

Лёзненскага раёна). Доля латышоў тут дасягала адпаведна 5,34 % і 2,99 % 

ад агульнай колькасці пражываючых. У сярэднім жа па Віцебскай акрузе 

прадстаўнікі латышскай нацыянальнасці складалі ўсяго 1,18 % ад агульнага 

ліку насельніцтва [1, с. 7]. У межах згаданых раёнаў найбольш буйнымі ла-

тышскімі калоніямі з’яўляліся такія населеныя пункты, як Выдрэя, Горбава, 

Дабрамыслі, Касцяёва, Лашнева, Міхалінава, Стасева, Уна [2, с. 2]. 

Мэта дадзенага артыкула – вызначыць ролю латышскага насельніцтва 

ў стварэнні прамысловых і сельскагаспадарчых арцеляў на Лёзненшчыне ў 

1920-я гг. 



 

 

У 1920 г. на даследуемай тэрыторыі ўзнік цэлы шэраг арцеляў, сярод 

аргназітараў якіх былі прадстаўнікі латышскай нацыянальнасці. 

Асаблівасцю дадзеных аб’яднанняў з’яўлялася тое, што іх спецыялізацыяй 

былі збор малака і выраб з яго масла. 

Такія масларобчыя арцелі дзейнічалі на аснове тыповага статута, рас-

працаванага паводле рэкамендацый Савета Усерасійскіх кааператыўных 

з’ездаў у 1919 г. Згодна з ім, задачамі арцелі з’яўляліся арганізацыя пера-

апрацоўкі і збыту малочнай прадукцыі, атрыманай ад асабістых кароў, 

садзейнічанне забеспячэнню ўласных сябраў фуражом і неабходным абста-

ляваннем, а таксама распаўсюджванне ведаў пра культуру вядзення сель-

скай гаспадаркі. У арцель мог уступіць любы паўналетні грамадзянін, які 

валодаў хаця б адной каровай (пры ўступленні ён павінен быў зрабіць пэўны 

грашовы ўнёсак, памер якога вызначаўся на агульным сходзе). Уся малоч-

ная прадукцыя, здадзеная кожным сябрам, улічвалася, і затым па выніках 

года ён атрымліваў ад праўлення арцелі грашовыя выплаты. Частку малака 

дазвалялася выкарыстоўваць для ўласных патрэб, а астатняе неабходна 

было здаваць менавіта ў арцель. Кіруючым органам з’яўлялася праўленне, 

якое мусіла складацца не менш як з 5 асоб (3 сябраў і 2 кандыдатаў для іх 

часовага замяшчэння). У сваю чаргу ўсе надзённыя пытанні абмяркоўваліся 

на агульных сходах [3, арк. 16–25]. 

Сябры арцеляў абавязваліся здаваць Віцебскаму губпрадкаму 2 пуды 

(32,6 кг) масла з кожнай дойнай каровы штогод па фіксаванаму кошту (1 000 

руб. за пуд). За гэта яны цалкам вызваляліся ад рэквізіцый на карысць арміі 

і атрымлівалі ад Віцебскага губпрадкама пэўную колькасць кармоў для жы-

вёлы [4, арк. 1]. 

Усяго ў 1920 г. на тэрыторыі Лёзненшчыны было ўтворана 8 арцеляў. 

16 лютага 1920 г. 19 латышоў (17 мужчын і 2 жанчыны) з былога ма-

ёнтка “Выдрэя” падалі ў аддзел кааперацыі і гандлю Віцебскага губернскага 

савета народнай гаспадаркі заяву пра рэгістрацыю масларобчай арцелі 

“Латвія”. 13 сакавіка 1920 г. дадзенае хадайніцтва было заахвочана. Арцель 

мела ўласную пячатку, у цэнтры якой змяшчалася двухрадковая легенда – 

“Молочн(ая). Артель / «ЛАТВИЯ»”. Па перыметры было ўказана месцараз-

мяшчэнне арцелі: “Витеб(ской). губ(ернии). и уезда Высочанск(ой). 

вол(ости).” (гл. малюнак 1). За май – ліпень 1920 г. арцеллю было здадзена 

256 кг масла. Паводле стану на 22 жніўня 1920 г. у яе складзе налічвалася 

20 сябраў, пагалоўе жывёлы складала 43 каровы. У канцы сакавіка 1921 г. у 

арцелі было 22 сябры, у чэрвені 1921 г. – 23 [5, арк. 1, 2, 15, 16; 6, арк. 3, 28]. 

У канцы лютага 1920 г. аналагічная заява паступіла ад 7 сялян (6 з іх 

былі латышамі), якія жадалі зарэгістраваць “Першую Выдрэйскую масла-

робчую арцель”, і 13 сакавіка 1920 г. яе статут быў зацверджаны. На 

пячатцы арцелі была адлюстравана галава каровы, што па ўсёй верагодна-

сці, сімвалізавала буйную рагатую жывёлу, з малака якой сябры арцелі вы-



 

 

раблялі масла, а вакол яе – кругавая легенда: “1-я Выдрейская масло-

дельн(ая). артель Высоч(анской). вол(ости). Вит(ебского). у(езда).”. У 

сярэдзіне сакавіка 1920 г. у арцелі налічвалася 13 сябраў, а іх статак скла-

даўся з 42 кароў. Да пачатку мая 1920 г. колькасць сябраў павялічылася да 

15, а кароў – да 50. У лютым 1921 г. пры той жа колькасці сябраў пагалоўе 

дойных кароў узрасло да 57. З моманту арганізацыі і да пачатку ліпеня 1920 

г. сябрамі арцелі было выраблена 370 кг масла, якое было накіравана ў 

шпіталі і на патрэбы Чырвонай Арміі. Сяброўства ў арцелі давала сялянам 

пэўныя выгоды: у прыватнасці, пры размеркаванні зямельных надзелаў яе 

праўленне заўсёды хадайнічала перад валасным выканкамам пра надзяленне 

сябраў арцелі лепшымі сенакосамі, а таксама пра прывоз дастатковай коль-

касці кармоў для жывёлы [7, арк. 1, 5, 6; 8, арк. 15, 30, 35, 37, 52, 57, 59, 61]. 

            Малюнак 1                                            Малюнак 2                                        Малюнак 3 

Пячатка масларобчай арцелі            Пячатка масларобчай арцелі                 Пячатка праўлення 

         “Латвія”, 1920 г.                               “Відземе”, 1920 г.                     Жылішчынскай малочнай 

                                                                                                                                   арцелі, 1921 г. 
 

24 сакавіка 1920 г. жыхары сяла Уна Лёзненскай воласці падалі заяву 

пра рэгістрацыю масларобчай арцелі “Відзэмэ”. У якасці арганізатараў вы-

ступілі 7 асоб (5 мужчын і 2 жанчыны). 5 красавіка 1920 г. дадзеная арцель 

была зарэгістравана Віцебскім губернскім саветам народнай гаспадаркі. Ар-

цель мела ўласную пячатку, у цэнтры якой размяшчалася выява галавы ка-

ровы, па краі была размешчана легенда: “Видземская маслодельная артель 

Лиознянской вол(ости). Витебского у(езда).” (гл. малюнак 2). Першапачат-

кова арцель налічвала 13 работнікаў, у распараджэнні якіх знаходзілася 39 

галоў жывёлы (з іх дойных кароў – 29). Аб’ём вытворчасці арцелі складаў 

амаль 40 кг масла штомесяц. Да пачатку красавіка 1921 г. лік сябраў арцелі 

ўзрос да 22 чалавек (гэта былі сяляне з вёсак Міхалінава, Свістава, Уна), 

статак складаўся з 44 кароў [3, арк. 1, 2, 14, 15 адв.; 9, арк 1].  

25 сакавіка 1920 г. зарэгістраваць масларобчую арцель пад назвай “Кар-

тыба” пажадалі жыхары сяла Уна, заснавальнікамі выступілі 7 чалавек. 5 

красавіка 1920 г. дадзенае хадайніцтва было ўхвалена [10, арк. 1, 2]. 

31 сакавіка 1920 г. 7 жыхароў сяла Матушова падалі хадайніцтва пра 

рэгістрацыю масларобчай арцелі “Латвія”. У далейшым яна карысталася 

крыху іншай назвай, што знайшло адлюстраванне на яе пячатцы. Вакол вы-

явы галавы каровы было пазначана: “2-я Латвийская маслодельная артель 



 

 

Лиознянской вол(ости).”. Паводле стану на 1 мая 1920 г. у арцелі налічва-

лася 16 сябраў і 65 кароў, і на працягу згаданага месяца было выраблена 26 

кг масла. Праўленне арцелі клапацілася пра забеспячэнне сялян неабходным 

абсталяваннем. У прыватнасці, на працягу мая – чэрвеня 1921 г. для патрэб 

арцелі былі замоўлены конныя малацілка, сенакасілка і граблі, 2 веялкі, се-

паратар, 3 маслабойкі, 5 плугоў, 3 бараны, 18 кос, 12 віл, 18 тачыльных брус-

коў, 23 ланцугі, 12 вёдзер, 6 смятанных бакаў, цвікі [11, арк. 1, 21, 24; 12, 

арк. 2–14]. 

17 красавіка 1920 г. была зарэгістравана Міхалінаўская масларобчая ар-

цель. Ініцыятарамі яе стварэння з’яўляліся сяляне з в. Міхалінава (5 асоб), 

в. 2-і Ляхавік і былога фальварка Мядзвежая Яма (па 1 асобе). На пячатцы 

арцелі мелася выява галавы каровы і кругавая легенда: “Михалиновская 

Маслодельн(ая). артель Веляшковичск(ая). вол(ость). Вит(ебская). губ(ер-

ния).”. Напачатку ў складзе арцелі налічвалася 15 сябраў, у якіх было 49 

дойных кароў. За перыяд з 13 сакавіка да 16 чэрвеня 1920 г. сябрамі арцелі 

было здадзена 144 кг масла [13, арк. 1, 2; 14, арк. 1, 5, 7, 18 адв.]. 

У маі 1920 г. таксама дзейнічала Старынская масларобчая арцель, 

сябрамі якой былі 9 чалавек, а пагалоўе кароў дасягала 27 жывёл. За перыяд 

з 4 чэрвеня да 1 ліпеня 1920 г. імі было выраблена 32 кг масла [4, арк. 1, 5].  

15 жніўня 1920 г. адбыўся арганізацыйны сход Жылішчынскай масла-

робчай арцелі. Яна мела пячатку, на якой у цэнтры быў змешчаны надпіс 

“Правление”, а па перыметры – кругавая легенда “Жилищинская Молочная 

Артель” (гл. малюнак 3). У студзені 1921 г. Жылішчынская малочная арцель 

налічвала 13 сябраў, у маі гэтага ж года – 17 (пагалоўе іх статка – 49 дойных 

кароў). Яны пражывалі ў вёсках Жыліншчына, Карлугі, Мятлі, Навасёлкі, 

Стажарышча, Цюхава, Чарнышы [15, арк. 3, 5, 17 адв.; 16, арк. 4]. 

У далейшым працэс стварэння прамысловых і сельскагаспадарчых ар-

целяў працягваўся. У сярэдзіне – другой палове 1920-х гг. ён быў не такім 

інтэнсіўным, як у пачатку 1920-х гг., затое арцелі, якія ўзніклі ў згаданы пра-

межак часу, характарызаваліся большай разнастайнасцю накірункаў дзей-

насці. 

10 мая 1925 г. у будынку латышскай вучэльні адбыўся арганізацыйны 

сход сябраў Лёзненскага насеннага сельскагаспадарчага таварыства “Куль-

турны насенневод”. Яно было зарэгістравана ў зямельным аддзеле Віцеб-

скага акрвыканкама 18 лістапада 1925 г. Паводле статута, таварыства мела 

на мэце “садзейнічаць развіццю і паляпшэнню вырошчвання насеннага і па-

садкавага матэрыялу, а таксама павышэнню вытворчасці і агульнаму паля-

пшэнню гаспадарак сваіх сябраў”. Усяго ў склад аб’яднання ўваходзіла 48 

сялян з м. Лёзна і вёсак Бржазова, Буі, Гарэлікі, Грышчонкі, Дуброўка, Жу-

кава, Зубкі, Казлоўшчына, Куляціна, 1-ы Ляхавік, Матушова, Сасонне, Сла-

бада, Старыны, Уна, Цітавічы, Шахі [18, арк. 3, 5–8, 10, 15 адв.]. 

25 лютага 1927 г. адбыўся арганізацыйны сход сябраў таварыства во-

гнетрывалага будаўніцтва “Яўнаіс Акмінс” (“Новы Камень”). Статут быў 



 

 

зарэгістраваны зямельным аддзелам Віцебскага акрвыканкама 1 сакавіка 

1927 г. Па сутнасці, гэта быў тыповы статут для таварыстваў вогнетрывалага 

будаўніцтва, зацверджаны эканамічнай нарадай пры СНК БССР у ліпені 

1926 г. Падобныя аб’яднанні ставілі перад сабой такія мэты, як узвядзенне 

новых будынкаў з вогнетрывалых матэрыялаў (цэглы, цэменту, бетону, да-

хоўкі), удасканаленне ўжо існуючых збудаванняў, выраб бетонных кало-

дзежных кольцаў і да т.п. Сярод сябраў таварыства былі 14 жыхароў м. 

Лёзна, сяла Уна, вёсак Грышчонкі, Міхалінава і Нова-Клішына, праўленне 

таварыства размяшчалася ў сяле Уна. З красавіка 1927 г. таварыства аранда-

вала ў м. Лёзна будынак старога млына і наладзіла там майстэрню па вырабу 

бетону [19, арк. 2, 3, 27, 35]. 

3 студзеня 1928 г. адбыўся арганізацыйны сход сельскагаспадарчага ка-

аператыўнага перасяленчага таварыства “Пугачова”. Ініцыятарамі яго 

стварэння выступілі 18 сялян з вёсак Багуцкія, Завольша, Загарадна, 

Ніканаўшчына, Нікіценкі, Нова-Сямёнава, Старынкі, Сухлава і былога ма-

ёнтка Міхалова, якія планавалі перасяліцца ў Томскую губерню РСФСР для 

заняцця земляробствам. Агульная колькасць сябраў таварыства (заснаваль-

нікаў з членамі іх сямей) дасягала 101 асобы, з якіх латышамі былі 7 чалавек 

(з в. Ніканаўшчына), беларусамі – 90, літоўцамі – 3, немцамі – 1 [20, арк. 8, 

15, 19]. 

17 мая 1928 г. 6 жыхароў вёскі Глоданкі на сваім сходзе пастанавілі 

стварыць прамысловую кааператыўную арцель “Праца”. Прычынай яе 

ўтварэння стала тое, што гаспадар млына – Я.М. Прэйс – не меў дастаткова 

сродкаў, каб замяніць абсталяванне для яго паўнацэннага функцыянавання. 

Сябры арцелі апроч памолу зерня ўзялі на сябе абавязкі па стварэнню май-

стэрні для рамонту сельскагаспадарчых прылад і наладжвання электрычнага 

асвятлення будынкаў сельсавета, школы, хаты-чытальні і прылеглых да 

млына сялянскіх двароў. На чарговым сходзе – 8 кастрычніка 1928 г. – ар-

целі было вырашана даць назву “Млынар”, тады ж быў прыняты яе статут. 

23 кастрычніка 1928 г. ён быў зарэгістраваны Лёзненскім райвыканкамам 

[21, арк. 2, 5, 7, 10]. 

14 лютага 1929 г. адбыўся сход сялян, на якім было вырашана стварыць 

таварыства па вогнетрываламу будаўніцтву і па вырабе цэглы “Сяброўства” 

(акрамя таго ў дакументах ужывалася назва “Чарніцкае “Сяброўства”). 

Праўленне таварыства размяшчалася ў памяшканні цагельні ў в. Вага-

раўшчына. Першапачаткова ў склад таварыства ўвайшло 5 асоб (сярод іх 

быў 1 латыш – Дарзін Якаў Якаўлевіч з в. Вагараўшчына). Згодна са спісам, 

складзеным 16 красавіка 1929 г., сябрамі таварыства з’яўляліся 10 асоб з 

м. Лёзна, вёсак Вагараўшчына, Завольша, Зуі, Разумова, Старыны, Чарніца. 

Паводле нацыянальнай прыналежнасці, 1 з іх быў латышом, 8 – беларусамі 

і 1 – яўрэем. 18 красавіка 1929 г. статут таварыства быў зарэгістраваны ў 

зямельным аддзеле Віцебскага акрвыканкама. [22, арк. 2, 4, 5, 30, 35 адв.]. 



 

 

14 сакавіка 1929 г. ад 10 сялян (у тым ліку 6 латышоў) вёскі Грышчонкі 

ў Віцебскі акруговы саюз сельскагаспадарчых калектываў паступіла заява 

пра рэгістрацыю сельскагаспадарчай арцелі “Парыжская Камуна”. Агульны 

лік членаў іх сямей дасягаў 37 асоб. У распараджэнні сябраў арцелі мелася 

72 га зямлі, 18 кароў і 6 коней (усяго на той час у Грышчонках налічвалася 

18 двароў з 156 га зямлі). Праўда, ужо 19 сакавіка 1929 г. 7 асоб з ліку 

ініцыятараў стварэння падалі заяву пра свой выхад, тлумачачы гэта канфлік-

тамі, якія пачаліся ў арцелі. У сувязі з гэтым у рэгістрацыі арцелі было 

адмоўлена [23, арк. 2–4, 6, 9, 27]. 

Неабходна адзначыць, што да канца 1920-х гг. такія формы дзяржаўнай 

кааперацыі, як спажывецкая, крэдытная, прамысловая, дасягнулі дастаткова 

высокага ўзроўню: яны аб’ядноўвалі больш за 55% сялянскіх гаспадарак. 

Аднак, пачынаючы з 1929 г. урадам БССР быў узяты курс на калектывіза-

цыю, у сувязі з чым у сельскай мясцовасці стымулявалася стварэнне калга-

саў. Ужо ў 1930 г. апошнія ахоплівалі 58% гаспадарак [24, с. 154, 277]. 

Такім чынам, латышы Лёзненшчыны прымалі актыўны ўдзел у 

стварэнні прамысловых і сельскагаспадарчых арцеляў. У дадзеным працэсе 

магчыма вылучыць 2 асноўныя этапы. У пачатку 1920-х гг. стварэнне каа-

ператыўных аб’яднанняў ішло дастаткова інтэнсіўна, і ўсе арцелі, у ар-

ганізацыі якіх бралі ўдзел латышы, спецыялізаваліся на вырабе малочнай 

прадукцыі. Склад арцеляў мог быць як выключна латышскім, так і шматна-

цыянальным. Паводле ахопу тэрыторыі яны таксама былі разнастайнымі: у 

адным населеным пункце магло функцыянаваць некалькі арцеляў, іншыя ж 

аб’ядноўвалі жыхароў шэрагу суседніх вёсак. Пра паспяховае функцы-

янаванне таварыстваў сведчыла павелічэнне колькасці іх сябраў і рост пага-

лоўя жывёлы. З сярэдзіны 1920-х гг. працэс арганізацыі арцеляў замаруд-

зіўся, але разам з тым пашырыўся спектр іх дзейнасці: у гэты час узніклі 

насенневодчыя, будаўнічыя, перасяленчыя і інш. таварыствы. Сярод сябраў 

зарэгістраваных арцеляў былі прадстаўнікі розных нацыянальнасцей, а 

тэрытарыяльна яны ахоплівалі, як правіла, некалькі населеных пунктаў. 
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Дадатак 
 

Спіс сябраў масларобчай арцелі “Латвія” (в. Выдрэя), 1920 г. 
[5, арк. 1; 6, арк. 3] 

 

Азол Іван Георгіевіч, Альсмік Аляксандр Іванавіч, Альсмік Іван Ягоравіч, Анж’ян 
Аляксандр Раманавіч, Анж’ян Іван Раманавіч, Анж’ян Раман Іванавіч, Аўзын Мікалай, 
Аўзын Раман Хрыстафоравіч, Берзін Ева, Берзін Пётр Аўгуставіч, Боксберг Іван, Донстэр 
Аляксандр Якаўлевіч, Какіт Іван Іванавіч, Какіт Ева, Какіт Пётр Іванавіч, Кусэ-Кюз Кірыл 
Іванавіч, Прэйс Іван Карлавіч, Прэйс Мікалай, Прэйс Пётр Іванавіч, Прэйс Хрысціна, Род 
Лата, Род Пётр Янавіч, Сініцкая Марыя Пятроўна, Скрытул Марыя, Скрытул Уладзімір, 
Скрытул Хрыстафор Іванавіч, Узан Мада Карлаўна. 
 

Спіс заснавальнікаў і сябраў 1-й Выдрэйскай масларобчай арцелі, 1920 г. 
[7, арк. 1; 8, арк. 2–16, 30, 57] 

 

Апман Іван Антонавіч, Брэд Берта Андрэеўна, Вепер Пётр Давыдавіч (заснавальнік), 
Донстэр Андрэй Якаўлевіч (заснавальнік), Донстэр Уладзімір Андрэевіч, Зарын Іван, Ісін 
Іван, Какіт Іван Пятровіч, Лазарэнка Павел Апанасавіч, Ліндэнберг Іван Марцінавіч (зас-
навальнік), Міллер Пётр Марцінавіч (заснавальнік), Петэрсон Іван Пятровіч (заснаваль-
нік), Рот Павел Хрыстафоравіч (заснавальнік), Сідэр Лота Міхайлаўна, Сокалаў Мацвей 
Васільевіч (заснавальнік). 

 

Спіс заснавальнікаў і сябраў масларобчай арцелі “Відземе”, 1920–1921 гг. 
[3, арк. 1; 9, арк. 1, 2, 4] 

 

Азол Альма (с. Уна), Баяр Аляксандр Якаўлевіч (с. Уна, заснавальнік), Бейзат Ягор 
(с. Уна), Брыльянт Марыя Карлаўна (с. Уна, заснавальнік), Брыльянт Мікалай (с. Уна), 
Драбанская Магдаліна (в. Міхалінава), Зэберг Ганна (в. Міхалінава), Канеп Эмілія (с. Уна), 
Лісукова Наталля (в. Міхалінава), Міллер Ота Пятровіч (в. Свістава), Рымш Альма Іва-
наўна (с. Уна, заснавальнік), Сідэр Іван Іванавіч (с. Уна, заснавальнік), Туроўскі Мікалай 
Пятровіч (с. Уна, заснавальнік), Туроўскі Пётр (с. Уна), Упіт Аляксандр (в. Міхалінава), 
Чандэр Аляксандр (с. Уна), Чандэр Андрэй Міхайлавіч (с. Уна, заснавальнік), Чандэр Ан-
тоній (с. Уна), Чандэр Канстанцін Якаўлевіч (с. Уна, заснавальнік), Чандэр Мікалай (с. 
Уна), Чандэр Якаў (с. Уна), Эмсін Аўгусцін (в. Міхалінава). 
 



 

 

Спіс заснавальнікаў масларобчай арцелі “Картыба” (с. Уна), 1920 г. [10, арк. 1] 
 

Калнін Аляксандр Андрэевіч, Калнін Андрэй Іванавіч, Лазарэнка Георгій Стафа-
навіч, Ласман Іван Давыдавіч, Рэнзнок Андрэй Якаўлевіч, Цаліт Іван Іванавіч, Янсан Іван 
Пятровіч. 
 

Спіс заснавальнікаў “2-й Латвійскай” масларобчай арцелі (в. Матушова), 1920 г. 
[11, арк. 2] 

 

Баяр Эдуард Крышавіч, Брэд Пётр Пятровіч, Данцыт Адам Паўлавіч, Мезайс Пётр 
Раманавіч, Сілабрэд Іван Іванавіч, Стырно Іван Іванавіч, Цаліт Пётр Іванавіч. 

 

Спіс заснавальнікаў і сябраў Міхалінаўскай масларобчай арцелі, 1920 г. 
[13, арк. 1; 14, арк. 1, 18] 

 

Авінава Эма Іванаўна (в. Міхалінава), Балін Іван І (в. Міхалінава), Балін Іван Іванавіч 
ІІ (в. Міхалінава, заснавальнік), Балін Фрыц Іванавіч (в. Міхалінава), Берзін Аўгуст Іва-
навіч (в. Міхалінава, заснавальнік), Вепрыт Юрый Карлавіч (в. Міхалінава), Калнін Іван 
Іванавіч (в. Міхалінава, заснавальнік), Лазовік Дзямід Самуйлавіч (в. Міхалінава), Лазовік 
Канстанцін Самуйлавіч (в. Міхалінава, заснавальнік), Страздзін Пётр Пятровіч (в. 
Міхалінава), Стырно Карл Пятровіч (в. Міхалінава, заснавальнік), Сціпнік Аляксандр (в. 
Міхалінава), Хадоранка Сямён (в. Новая Дуброўка), Шлюхта Пракофій Іванавіч (в. 2-і Ля-
хавік, заснавальнік), Янсан Іван Пятровіч (в. Мядзвежая Яма, заснавальнік). 

 

Спіс сябраў Старынскай масларобчай арцелі, 1920 г. [4, арк. 5] 
 

Аболін Раман Раманавіч, Аболіна Алена Якаўлеўна, Вітол Міна Марцінавіч, Дзеду-
лёў Дзмітрый Тарасавіч, Дзядкоў Нічыпар Патапавіч, Каркліна Ева Рыгораўна, Сокалаў 
Віктар, Фогель Пётр Іванавіч, Янсан Пётр Рыгоравіч. 

 

Спіс сябраў Жылішчынскай малочнай арцелі, 1921 г. [15, арк. 5] 
 

Андруп Антон Васільевіч (в. Жыліншчына), Астроўскі Міхаіл Цітавіч (в. Чарнышы), 
Барбенка Сяргей Сцяпанавіч (в. Навасёлкі), Біркан Аўгуст Марцінавіч (в. Стажарышча), 
Гапееў Пракофій Венядзіктавіч (в. Мятлі), Дуброўскі Фёдар Дзянісавіч (в. Цюхава), Ена-
ховіч Сяргей Яфрэмавіч (в. Карлугі), Ісаеў Герасім Сцяпанавіч (в. Карлугі), Кажуноў 
Васіль Лявонавіч (в. Навасёлкі), Канавалаў Аляксей Фядосавіч (в. Мятлі), Конюхаў 
Емяльян Рыгоравіч (в. Навасёлкі), Лус Альвіна Якаўлеўна (в. Жыліншчына), Лус Бярнард 
Іванавіч (в. Жыліншчына), Лус Іван Андрэевіч (в. Жыліншчына), Лус Карл Андрэевіч (в. 
Жыліншчына), Лус Эмілія Іванаўна (в. Жыліншчына), Шакінка Піліп Цімафеевіч (в. 
Цюхава). 

 

Спіс заснавальнікаў Лёзненскага насеннага сельскагаспадарчага 
таварыства “Культурны насенневод”, 1925 г. [18, арк. 2, 8 адв.] 

 

Мезайс Аляксандр Пятровіч (в. Матушова), Мезак Вільгельм Іванавіч (м. Лёзна), 
Сіманенка Ігнацій Акімавіч (в. Цітавічы), Таўкул Аляксандр Эмільевіч (в. Бржазова), Чан-
дар Антон Якаўлевіч (с. Уна). 
 

Спіс заснавальнікаў таварыства вогнетрывалага будаўніцтва 
“Новы Камень”, 1927 г. [19, арк. 31] 

 

Брыльян Мікалай Карлавіч (с. Уна, 35 гадоў), Веін Іван Пятровіч (в. Нова-Клішына, 
26 гадоў), Вінаходаў Сцяфан Сямёнавіч (с. Уна, 45 гадоў), Калнін Іван Іванавіч (в. 
Міхалінава, 46 гадоў), Калнін Пётр Андрэевіч (с. Уна, 25 гадоў), Лазарэнка Марк Сцяфа-
навіч (с. Уна, 35 гадоў), Ласман Аляксандр Андрэевіч (с. Уна, 20 гадоў), Ласман Іван Андр-
эевіч (с. Уна, 26 гадоў), Ласман Іван Давыдавіч (с. Уна, 45 гадоў), Ласман Карл Паўлавіч 



 

 

(с. Уна, 58 гадоў), Олін Іван Якаўлевіч (с. Уна, 45 гадоў), Піманаў Фёдар Іванавіч (с. Уна), 
Прэйс Пётр Андрэевіч (в. Грышчонкі, 18 гадоў), Туроўскі Іван Пятровіч (с. Уна, 18 гадоў). 

 

Спіс латышоў – сябраў сельскагаспадарчага кааператыўнага перасяленчага та-
варыства “Пугачова”, 1928 г. [20, арк. 18] 

 

Зазіт Ганна Іванаўна (45 гадоў), Зазіт Ксенія Паўлаўна (12 гадоў), Зазіт Мікалай 
Паўлавіч (16 гадоў), Зазіт Павел Крусцінавіч (50 гадоў), Зазіт Павел Паўлавіч (14 гадоў), 
Зазіт Пётр Паўлавіч (10 гадоў), Зазіт Уладзімір Паўлавіч (19 гадоў). 

 

Спіс заснавальнікаў прамысловай кааператыўнай арцелі “Праца”, 1928 г. 
[21, арк. 3] 

 

Лазукоў Арцемій Ільіч, Прэйс Якаў Марцінавіч, Семянтоўскі Ціт Васільевіч, Сідараў 
Дзмітрый Васільевіч, Цэльмін Іван Пятровіч, Шайкевіч Лейба Янкелевіч. 

 

Спіс заснавальнікаў сельскагаспадарчай арцелі “Парыжская Камуна”, 1929 г. 
[23, арк. 3] 

 

Біркан Карл Іванавіч, Галдзін Іван Іванавіч, Галдзін Карл Пятровіч, Мурашка Іван 
Іванавіч, Мурашка Пётр Іванавіч, Прэйс Пётр Андрэевіч, Салаўёў Васіль Маркавіч, Са-
лаўёў Сямён Маркавіч, Сільке Альфрэд Крыстафоравіч, Таннэ Андрэй Барысавіч. 

 
 

 


